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פותחים את השנה עם
דפוס אופק



דפוס אופק, מבתי הדפוס הוותיקים בישראל )1925(,
מאז ועד היום, הישן והחדש יוצרים איזון מתוחכם של ניסיון 
עשיר ופיתוח קבוע של החזון- לגלות, יחד עם לקוחותינו, 

אופקים חדשים....

דפוס אופק, מספק שירותי דפוס משוכללים למיטב חברות התרופות, הקוסמטיקה 
וההיי-טק, לסקטור הממשלתי ולמאות לקוחות פרטיים, תוך שימת לב לפרטי פרטים 
והקפדה יתרה על איכות ודיוק בביצוע. לרמת ביצוע ייחודית זו אנו מגיעים בעזרת 
ISO 9002( וכמובן צוות עובדים מסור ומקצועי  בקרת תהליכים מתקדמת )בתקן 
הנותן שירות אישי ובלתי מתפשר לכל לקוח ולקוח - לשביעות רצונו המלאה שכן 

אנו רואים בלקוחותינו שותפים עיקריים להצלחתנו.

בין מגוון השירותים שמספק דפוס אופק:
 הפקות דפוס איכותיות ויוקרתיות

 עלונים לתעשיית התרופות
 לוחות שנה

 אריזות
 דפוס דיגיטלי

 מידע משתנה בהתאמה אישית
 סטודיו לעיצוב גרפי

 ניירת עיסקית
 דיוור 

 חוברות ודו"חות
 פולדרים

 ספרים
 גימור וכריכה במבחר שיטות ואמצעים.

 חיתוך בשטנץ והטבעות בחום
כל עבודות הדפוס מתבצעות תחת קורת גג אחת באיכות גבוהה ואחריות מקצועית 

בטכנולוגיות המתקדמות בענף.

המרכז הרפואי

בני ציון

בין לקוחותינו



calendar

לוח שנה שולחני
בהתאמה אישית ללקוח

עם עיצוב לפי דרישה
בסיס כריכה קשה

חיבור ספירלה

לוח שנה
שולחני

בסיס כריכה קשה,
חיבור ספירלה 



לוח שנה
שולחני

בסיס דופלקס עם 
לוגו הלקוח

חיבור ספירלה 

calendar

לוח שנה שולחני
בהתאמה אישית ללקוח

עם עיצוב לפי דרישה
בסיס דופלקס
חיבור ספירלה



לוח שנה שולחני
על פי דגמים מעוצבים

הקיימים במאגר
בסיס כריכה קשה

חיבור ספירלה

לוח שנה
מגנטי

חיבור סיכות 

לוח שנה
שולחני

ע”פי דגמים מעוצבים
בסיס כריכה קשה,

חיבור ספירלה 

calendar



לוח שנה
לתלייה

בהתאמה אישית,
כולל ספירלה ומתלה

calendar



דגם תלת חודשי
לתלייה

חיבור סיכות

דגם תלת חודשי
לתלייה, חיבור ספירלה

כולל פרסום תחתון
עם תחתית וספירלה

דגם תלת חודשי
לתלייה, חיבור ספירלה

עם תחתית וספירלה
דגם צים
3 חלקים
מודבקים

לוח שנה
לתלייה

calendar



לוח תכנון
שנתי

לוח תכנון
שבועי

calendar



special

לוחות שנה
מיוחדים

לוח שנה שולחני
בסיס כריכה קשה
מסילות אלומיניום

מארז קרטון ללקוח



לוחות שנה
מיוחדים

special
לוח שנה שולחני

בסיס כריכה קשה
כולל לוח שעם 

או פנקס ממו



לוח שנה שולחני
בסיס אריזת קרטון

המשמשת מעמד לכרטיסיות

לוחות שנה
specialמיוחדים
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20x20 מחברת ספירלה
100 דף כריכה קשה
חוץ: כריכה קשה 2 מ”מ

תדביק פרוצס
למינציה מט/מבריק

פנים: נטול עץ 80 גרם
מודפס 2 צבעים/צבע אחד 2 צדדים

גימור ספירלה
צבעים: לבן, שחור, כסף

מחברות
בכריכה קשה

A5 מחברת ספירלה
100 דף כריכה קשה
חוץ: כריכה קשה 2 מ”מ

תדביק פרוצס
למינציה מט/מבריק

פנים: נטול עץ 80 גרם
מודפס 2 צבעים/צבע אחד 2 צדדים

גימור ספירלה
צבעים: לבן, שחור, כסף



מחברות
בכריכה רכה
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A5 מחברת ספירלה
100 דף כריכה רכה

חוץ: כריכה רכה
כרומו 300 גרם

למינציה מט/מבריק

פנים: נטול עץ 80 גרם
מודפס צבע אחד שחור 2 צדדים

גימור ספירלה בראש
צבעים: לבן, שחור, כסף



A5 מחברת ספירלה
100 דף כריכה קשה

כולל מידע משתנה של שם בכריכה
חוץ: כריכה קשה 2 מ”מ

תדביק פרוצס
למינציה מט/מבריק

פנים: נטול עץ 80 גרם
מודפס 2 צבעים/צבע אחד 2 צדדים

גימור ספירלה
צבעים: לבן, שחור, כסף

מחברות עם 
שם משתנה
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notes
פנקסים

8x11.5 פנקס כיס
כריכה רכה בחום

עטיפה פרוצס, צד אחד
כרומו 300 גרם

למינציה מט/מבריק

פנים: 50 דף
צבע אחד

צד אחד
כולל פרפורציה



notes
פנקס

עם עט

פנקס כיס עם עט
גודל כללי 9x14 ס”מ

מכיל 100 דף



mouse pad 21x21 פד לעכבר
50 דף
פרוצס

צד אחד
נטול עץ 80 גרם

פינות עגולות
ארוז בשרינק

פד לעכבר



מעטפות לאגרת ברכה / שוברי מתנה
עם אפשרות להוספת שם המקבל

מעטפות 
ייחודיות

Gift Card

for you



דפי ממו עם מעמד לעט

petek

מעמדים 
לנייר

דפי ממו מעמד לשולחן

קוביית פרסום



e-mail: info@ofekltd.co.il 04-8425333 :שלמה בן יוסף 30, ת.ד. 25550, צ׳ק פוסט חיפה, 3125402 טלפון: 04-8425222, פקס


